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Persbericht
Fujitsu General is het 300

ste

lid van KNX Association.

Fujitsu General treedt toe als lid Nr. 300!
BRUSSEL, 1 november, 2012: De interesse in het KNX-systeem,
de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole,
vastgelegd in de ISO / IEC 14543-3 series, blijft maar groeien. De
gemeenschap rond deze technologie, gekend voor zijn hoge
graad aan interoperabiliteit tussen producten van verschillende
fabrikanten en applicatiegebieden, is trots de 300ste fabrikant te
verwelkomen, namelijk Fujitsu General uit Japan.
Fujitsu General Limited, met hoofdkwartier in Kawasaki (Japan), werd
meer dan 75 jaar geleden opgericht en is intussen een wereldwijde
leider geworden als fabrikant van airconditioners, elektronische
producten en als leverancier van IT-gerelateerde systeemproducten en
diensten. Fujitsu General heeft meer dan 30 dochterondernemingen
over heel de wereld en behaalde een omzet van 200 000 miljoen yen
in 2011.
Fujitsu General wil het KNX-productportfolio uitbreiden met KNXinterfaces naar hun airconditioners en zullen hiermee zeker bijdragen
tot een verdere toepassing van KNX in dit gebied van gebouwcontrole.
Mr. Stephan Bauer, de voorzitter van KNX Association gaf als
commentaar: “De internationalisering van het KNX-systeem is een van
belangrijkste doelstellingen, bepaald door de Raad van Bestuur in
2009: toen was de invloed van KNX vooral beperkt tot de Europese
grenzen. De toetreding van 100 nieuwe leden uit 33 landen de laatste
2 jaar onderbouwt duidelijk de verspreiding van het KNX-systeem in
andere delen van de wereld zoals, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, het
Midden-Oosten, maar eerst en vooral in Azië, waar Fujitsu General al
het derde Japanse bedrijf is die toetreedt tot KNX, na Daikin en
Panasonic.”
Mr Satoshi Tomioka, algemeen directeur van de VRF
ontwikkelingsafdeling bij Fujitsu bevestigd: “KNX heeft een steeds
groeiende internationale aanwezigheid, omdat meer en meer
gebouwontwerpers bedrijven nodig hebben die oplossingen bieden
conform de ISO/IEC 14543-3 standaard. Daarom wil Fujitsu General
zijn uitgebreide expertise in airconditioning kunnen koppelen met die
van KNX voor woning- en gebouwcontrole.”
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Foto 1: Satoshi Tomioka, algemeen directeur van de VRF
ontwikkelingsafdeling bij Fujitsu

Foto 2: Stephan Bauer, Siemens AG, voorzitter van KNX Association

Foto 3: Fujitsu General is intussen een wereldwijde leider als fabrikant van
airconditioners en elektronische producten.

Foto 4: KNX – de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole
(ISO/IEC 14543).

Over KNX
De KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit houdt zowel
de besturing in van gebouwgebonden installaties zoals verlichting, zonwering, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
energiemeters, telecommunicatie als consumentenelektronica in. KNX is wereldwijd de enige
standaard voor huis- en gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijk
ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP)
evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy and automatic mode). KNX is erkend
als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en een internationale
standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is gebaseerd op meer dan 22 jaar ervaring in de
markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 300 bedrijven wereldwijd zijn
lid van de vereniging en bieden meer dan 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun
catalogi aan. De KNX Associatie heeft met meer dan 30000 installatiebedrijven
partnerovereenkomsten in meer dan 115 landen.
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